
UCHWAŁA NR XLI/330/13
RADY MIEJSKIEJ W NISKU

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Nisku.

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Nisku  uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin dla Parku Miejskiego w Nisku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Na terenie, o którym mowa w §1 umieszcza się tablice informacyjne zawierające treść regulaminu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Waldemar Ślusarczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/330/13 

Rady Miejskiej w Nisku 

z dnia 27 listopada 2013 r. 

Regulamin korzystania z Parku Miejskiego w Nisku.

Park jest przestrzenią publiczną, służącą do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego 
przeznaczonych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w trosce o ochronę drzewostanu, 
roślinności, małej architektury oraz funkcji parku ustala się następujące zasady: 

1. Na terenie parku zabrania się: 

a) Zaśmiecania terenu. 

b) Niszczenia trawników, roślinności niskiej i wysokiej, łamania gałęzi, zrywania kwiatów, wycinania drzew bez 
wymaganego zezwolenia. 

c) Dewastowania elementów małej architektury – ławek, koszy oraz innych urządzeń i budowli służących zabawie 
i rekreacji. 

d) Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych z wyłączeniem miejsc związanych z organizacją imprez na 
zasadach określonych odrębną decyzją. 

e) Palenia ognisk, grillowania, pozostawiania palących się lub tlących przedmiotów. Grillowanie może się 
odbywać wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

f) Prowadzenia psów bez smyczy i bez kagańca. Właścicielom psów nakazuje się sprzątanie odchodów 
pozostawionych przez ich zwierzęta. 

g) Organizowania imprez, prowadzenia handlu lub usług bez zezwolenia administratora Parku. 

h) Umieszczania tablic, reklam, napisów, ogłoszeń bez zgody administratora Parku. 

i) Wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora z wyjątkiem rowerów, wózków inwalidzkich, pojazdów 
służbowych Policji i Straży oraz służb komunalnych.

2. Na terenie Parku należy zachować szczególną ostrożność podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych 
oraz burz. 

3. Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność 
opiekunów. 

4. Osoby przebywające w Parku winy przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu a także innych przepisów 
porządkowych wynikających między innymi z regulaminu placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych. 

5. Naruszenie postanowień regulaminu podlega karze przewidzianej w Kodeksie wykroczeń. 

6. Obowiązki administratora Parku pełni Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy i Miasta Nisko (tel. 15 8415 724).
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